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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u over het Plateau van Margraten via 
veldwegen en graspaadjes langs akkers en weilanden naar Reijmerstok. Dan loopt u door mooie natuur 
omlaag naar de buurtschap Billinghuizen en struint u een schitterend stuk door het Gulpdal door 
weilanden langs de buurtschappen Waterop en Beutenaeken. Via een steile klim door het Branderbos komt 
u boven weer in Schilberg waar u op het terras van Brasserie De Plank nog fijn kunt nagenieten.  U kunt 
ook starten op de parkeerplaats in Reijmerstok en fijn pauzeren bij de brasserie. Start dan bij punt 3. 
 

 
 

Startadres: Parkeerplaats Eetcafé De Plank,  Schilberg 22,  Noorbeek  (Schilberg). 
 

Startadres: Parkeerplaats tegenover Beer en Eathoes A Gen Ing, Provincialeweg 1  Reijmerstok.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,47 km  2.45 uur  92 m  130 m 
 

 
 

1240. Noorbeek (Schilberg) 11,5 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats aan de zijkant van 
het hotel en met uw rug naar het restaurant gaat 
u R. Meteen daarna gaat aan de voorrangsweg L 
(zwart) over het tweerichtingen fietspad omlaag.  
Na 50 m gaat u bij trafokast R (Biesweg/zwart/ 
geel-rood). Aan de T-splitsing gaat u L 
(zwart/blauw) de smalle asfaltweg omlaag.  Aan 
de T-splitsing voor het voormalig klooster 
Hoogcruts gaat u R langs de doorgaande weg 
omhoog.   
 

(Aan het begin van de 15e eeuw zag een herder hier 
een heilig kruis in de struiken. Het was zo 
indrukwekkend, dat zelfs de schapen er voor 
knielden. Op die plek werd een kapel gebouwd die 
zich eind 15e eeuw ontwikkelde tot een klooster, dat 
Hoog Kruis oftewel Hoogcruts werd genoemd. Het 
klooster (1496) werd opgezet door de paters 
sepulchrijnen en is verschillende keren 
uitgebreid/verbouwd en verwoest. In het klooster 
hebben verschillende ordes gewoond zoals de 
Franse zusters Domminicanessen, de zusters 
Clarissen en de paters Franciscanen. Het heeft ook 
nog de functie gehad van jeugdherberg en opvang 
van gehandicapten. In 1979 is het door brand 
verwoest. Het is in 2011 opgekocht door het 
Limburgs landschap en is geconsolideerd).  
 

Bij de inrit van de witte woning (huisnr. 26)  loopt 
u RD over het hoger gelegen (gras)pad met links  
doorgaande weg en rechts een 
laagstamboomgaard. Bij wegkruis loopt u verder 
RD (blauw) over het smalle (gras)pad dat een 
dalend pad wordt. (Links passeert u Camping – 
terras Welkom, sponsor van de wandelgids).  Na 200 
m gaat u L (blauw) de trap omlaag.  Steek heel 
voorzicht (dalende fietsers) de doorgaande weg 
(de Piemert/max 12%) over en loop via trapje bij 
zitbank via draaihekje RD over het pad met rechts 

de wijngaard Guillaume en mooi uitzicht.  Voorbij 
de wijngaard gaat u RD via draaihekje het smalle 
bospad omlaag. Beneden gaat u voorbij volgend 
draaihekje RD door het hier smalle weiland 
omhoog met even verder rechts de bosrand.  
 

2. Beneden steekt u bij twee draaihekjes het 
pad/veldweg over en ga RD over het graspad.  
(Soms moet u een stroomdraad open en dicht 
maken). Na 50 m gaat u L via draaihekje het pad 
omhoog met links afrastering 
hoogstamboomgaard. Boven aan de T-splitsing 
gaat u R over de veldweg, die u geruime tijd RD 
volgt.   
 

(Hier ziet u schuin links de lange kloostermuur en het 
prieeltje met torentje van het voormalig klooster 
Hoogcruts.  
 

De route volgend ziet u na 250 m bij meidoornhagen 
rechts een wilduitkijkhut. U loopt hier aan de rand van 
het Plateau van Margraten). 
 

Na bijna 600 m, bijna aan het eind van de rechts 
gelegen grote akker, loopt u rechts langs een 
stukje doornheg. Meteen daarna gaat u R het pad 
omlaag met links een meidoornhaag. Aan het 
eind van het pad gaat u L de veldweg omhoog 
met rechts de bosrand. Aan de 4-sprong gaat u 
RD omlaag. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank en veldkruis L omlaag en volg geruime 
tijd RD de veldweg over het Plateau van 
Margraten. Steek na 900 m de veldweg/asfalt- 
fietspad over en loop bij veldkruis en wegwijzer 
RD over het graspad richting Reijmerstok. Via 
twee  klaphekjes steekt u het weiland over en 
volg verder het (gras)pad.  Aan het eind gaat u R 
en komt u meteen bij Café A Gen Ing, de sponsor 
van deze wandelgids, een mooie pauzeplek met 
terras.   

http://www.deplanknoorbeek.nl/
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3. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R en ga dan meteen  R 
(Reijmerstokkerdorpsstraat)  omlaag met links  
de grote parkeerplaats. Na 300 m gaat u aan de 3-
sprong bij grote carréhoeve Puthof (17e/18e eeuw) 
en oude waterpomp R (Haagstraat) over de licht 
stijgende smalle asfaltweg.  
 

(Meteen rechts (nr. 143) passeert u rechts het 2 
Michelin sterren restaurant Brut 172 van de 
gerenommeerde/flamboyante topkok Hans van 
Wolde (voorheen sterren restaurant Beluga 
Maastricht). Het restaurant is gehuisvest in een 
gerestaureerde en verbouwde voormalige 
carréhoeve). 
 

Na 400 m steekt u bij dikke kastanjeboom, zitbank 
en veldkruis het asfalt- fietspad/veldweg over en 
loopt u RD de veldweg, gelegen tussen hagen,  
omlaag. Aan de 4-sprong bij infobord “Bos de 
Kamp” gaat u L (rood) het graspad omlaag. Via 
draaihekje loopt u een weiland in. Ga hier L (rood) 
en blijf boven door het weiland lopen met links 
van u de graft/bosstrook.  Voorbij de graft en bij 
een groep eiken gaat u schuin R (rood). Via 
volgend stegelke loopt u het bos in en volgt u het 
bospad beneden door het hellingbos. Negeer 
stegelke links en volg het pad RD (rood/groen) 
verder langs en door de bosrand. Boven bij 2 
loopt u RD.  
 

(U heeft hier mooi uitzicht. Links in de verte ziet u de 
94 m hoge tv-mast in het Eyserbos).   
 

Volg dan RD het brede dalende graspad met mooi 
uitzicht over het Gulpdal. Beneden aan de 
doorgaande weg bij wegwijzer in het gehucht 
Billinghuizen gaat u L.  
 

4. Vlak daarna  gaat u R (Pesakerweg) de 
asfaltweg omlaag. Beneden steekt u via brug het 
riviertje de Gulp over.   
 

(Vóór het bruggetje staat rechts de gedenksteen ter 
herinnering aan Marc uit Weert. Zie infobordje). 
 

Via volgende brug steekt u een voormalige 
molentak van de Gulp over en meteen daarna, 
waar de asfaltweg links omhoog buigt, gaat u R 
via draaihekje over het pad langs de afrastering. 
Blijf nu het pad via stegelkes en een trappenpad 
RD door de weilanden volgen met een eindje 
verder rechts beneden de meanderende Gulp.   
 

(Aan de zijkant van de witte boerderij ziet u het 
waterrad (1891) van de voormalige 
Groenendaalsmolen,  die in 1871, 1891 en 1953 is 
herbouwd. Rond 1312 was hier ook al een 
watermolen).  
 

Na 700 m gaat u meteen voorbij het mooie 
vakantievakwerkboerderijtje aan de T-splitsing L  
de veldweg omhoog. Na 50 m gaat u bij Maria 
kapelletje R (geel/rood) door het draaihekje en 
volg RD het pad door het weiland met links van u 
afrastering. Bij de monumentale carréboerderij  
Karsveld (1819) loopt u RD (geel/rood) tussen de 
stallen door. Steek de asfaltweg over en volg het 
pad door de weilanden via draaihekjes RD 

(geel/rood) met links afrastering. Na 400 m steekt 
u aan de T-splitsing R (rood/blauw) via houten 
brug de Gulp over.  
 

5. Na 25 m gaat u aan de klinkerweg bij ijzeren 
hek en voor wegwijzer L (zwart/groen) via 
draaihekje over het smalle pad met links de 
bosrand en rechts afrastering van achtertuinen 
van woningen gelegen in de buurtschap 
Beutenaken. Even verder steekt u via smal 
bruggetje de meanderende Gulp over en volg het 
bospad verder langs de Gulp.  
 

(Hier bij bruggetje passeert u de achter ingang naar 
het terras ’t Koffiestulpke, sponsor van deze 
wandelgids, waar u kunt pauzeren) 
 

Aan de Y-splitsing gaat u R (zwart) verder langs 
het meanderende beekje. Aan de T-splitsing bij 
houten brug gaat u L (zwart/groen). Voorbij  
klaphek volgt u RD het (gras)pad met rechts 
afrastering.  
 

(Een eindje verder passeert u links restanten  van de 
voormalige cementfabriek Beutenaken).  
 

Loop een eind verder het trappenpad omhoog 
met rechts beneden de kabbelende Gulp en ga 
dan boven L het pad door het weiland omhoog. 
Aan de 3-sprong in de bosrand gaat u RD 
(geel/zwart/groen) het bospad omhoog. Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong R 
(groen/zwart/rood) het pad, dat later hol en 
dalend wordt, omlaag. 
 

6. Na 400 m gaat u beneden, circa 30 m vóór de 
Gulp, L (geel-rood/groen/zwart) door het 
draaihekje en volg het pad door het weiland met 
links een bosstrook en rechts (op afstand) de 
meanderende Gulp. Het pad buigt links omhoog 
en volg dan het pad met rechts de bosstrook. Na 
deze bosstrook buigt het pad rechts (groen/zwart) 
omlaag en ga dan meteen L met rechts van u de 
Gulp. Bij wegwijzer en nauwe doorgang steekt u 
via bruggetje de Gulp over  en loop RD door het 
weiland omhoog. Aan de doorgaande weg bij de 
grote rijksmonumentale carréhoeve Broekhof 
(1799) gaat u R. (U steekt dus niet de weg over). 
Aan de 3-sprong bij Mariakapel (1880/zie 
infobordje) en de herinneringsplaquette aan Roy 
Disse uit Noorbeek gaat u RD (zwart/blauw) het 
smalle pad parallel aan de voorrangsweg 
omhoog.  
 

(Roy kwam hier op 18 okt. 2010 ’s morgensvroeg op 
onverklaarbare wijze om het leven toen hij 
terugkwam van zijn werk als loonwerker).  
 

Negeer veldweg rechts. Steek hier voorzichtig 
links de doorgaande weg over en loop RD de 
veldweg omhoog. 
 

(Vlak voor het bos en met rechts een zitbank heeft u 
achteromkijkend weer mooi uitzicht. Een eind verder 
bijna boven bij weiland heeft u bij zitbank ook weer 
prachtig uitzicht over het Gulpdal).  
 

Boven aan de 3-sprong bij boomkruisje gaat u RD 
(blauw/geel-rood).  
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Aan de smalle asfaltweg gaat u R (geel-rood) en u 
loopt even verder de buurtschap Schilberg 
binnen. Aan de 3-sprong bij zitbank, wegkruis en 
boomkruis  gaat u L (Biesweg/geel-rood). Steek 
de  doorgaande weg over en ga L over het  twee 
richtingen fietspad omhoog. Na 50 m komt u bij 

brasserie De Plank, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
Aan de achterkant is een mooi terras met mooi 
uitzicht. De uitbaters vernemen graag wat u van 
de wandeling vindt. 

Auteur: Jos Wlazlo   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


